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ABSTRACT 

Keywords: Environment, Surgical care, Patient safety, Hypothermia, Risk Factors, 

Complications 

Background: Perioperative hypothermia is associated with complications that can lead to 

serious consequences for the patient. The environment, the temperature of the operating room, 

can be a contributing factor to perioperative hypothermia. 

Aim: The aim of this study was to investigate how the temperature of the operating room 

affected the patient's body temperature during the perioperative process, also if the patient had 

reached normothermia two hours after surgery. This to ensure that the environment is not, in 

this case the temperature of the operating room, jeopardizing the patients safety.  

Method: A quantitative prospective longitudinal cohort study was conducted in which 

which a defined group of people were followed over time. This form of study is used when 

you want to follow a group of people and see if there is any change over time in one or more 

variables. The design means that data is collected in the future and the same thing is measured 

several times in the same individual. The collected material was analyzed using SPSS where 

chi-square test was used for categorical variables. Age and number of measured body 

temperature registrations during surgery was analyzed with independent samples t-test.  

Results: The results of this study show that the temperature of the operating room does not 

affect the patient's body temperature. There was no difference in how much the patient sunk 

in body temperature during surgery, depending on whether the operating theater temperature 

was 21 ° C or 20 ° C, nor regarding whether the patient achieved normothermia (≥ 36 ° C) 

two hours after surgery.  

Conclusion: This study showed that the temperature of the operating room had no 

significant impact on the patient's body temperature as to how much the patient sunk in body 

temperature during surgery or whether the patient has reached normothermia two hours after 

surgery. However, hypothermia occurred in the perioperative process, especially in two 

occations; in the preparation phase and after surgery on the way to the recovery room. 

 

 

 

  



SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Miljö, Operationssjukvård, Patientsäkerhet, Hypotermi, Riskfaktorer, 

Komplikationer 

Bakgrund: Perioperativ hypotermi är förknippat med komplikationer som kan få allvarliga 

följder för den drabbade patienten. Miljön, det vill säga temperaturen i operationssalen, kan 

bland andra vara en bidragande orsak till perioperativ hypotermi. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur temperaturen i operationssalen påverkade 

patientens kroppstemperatur under den perioperativa processen samt om patienten har uppnått 

normotermi två timmar postoperativt. Detta för att säkerställa att inte miljön, i detta fall 

temperaturen i operationssalen, äventyrar patientens säkerhet. 

Metod: En kvantitiv prospektiv longitudinell kohortstudie utfördes där vilken en definierad 

grupp människor följs över tid. Denna studieform används då man vill följa en grupp och se 

om det sker någon förändring över tid avseende en eller flera variabler. Designen innebär att 

data samlas in framåt i tiden och samma variabel mäts flera gånger på samma individ. Det 

insamlade materialet analyserades med hjälp av IBMs SPSS där chitvå-test användes för de 

kategoriska variablerna. Ålder och antal uppmätta kroppstemperaturregistreringar under 

operationen analyserades med oberoende t-test.  

Resultat: Resultatet i föreliggande studie visar att temperaturen i operationssalen inte 

påverkar patientens kroppstemperatur. Det fanns ingen skillnad i hur mycket patienten sjönk i 

kroppstemperatur under operationen beroende på om operationssalens temperatur var 21°C 

eller 20°C, inte heller avseende huruvida patienten uppnått normotemi (≥ 36 °C) två timmar 

postoperativt. 

Slutsats: Föreliggande studie visade att temperaturen i operationssalen inte hade någon 

signifikant påverkan på patientens kroppstemperatur avseende hur mycket patienten sjönk 

under operationen eller huruvida patienten uppnått normotermi två timmar postoperativt. Dock 

visade resultatet att hypotermi förekom i den perioperativa processen, framför allt vid två 

seanser; i förberedelsefasen samt efter avslutad operation på väg till uppvakningsavdelningen.
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BAKGRUND 

Temperatur i operationssalen  
Alla patienter som opereras riskerar hypotermi, men unga och äldre patienter löper större risk 

då de inte har samma förmåga att bibehålla sin kroppstemperatur (Lynch, Dixon & Leary 

2010). Tjugotre grader Celsius är den temperatur som anses nödvändig i operationssalen för 

att patienten ska behålla normotermi (kroppstemperatur mellan 36°C och 38°C) under 

ingreppet (Kurz, 2008; Hart, Bordes, Hart, Cersino & Harmond, 2011). Temperaturen i 

operationssalen påverkar även patientens postoperativa kroppstemperatur, patienter som 

opererats i en operationssal som är mellan 21 °C och 24 °C har en betydligt högre 

kroppstemperatur än de som opereras i en operationssal som är mellan 18 °C och 21 °C 

(Torossian, Bräuer, Höcker, Bein, Wulf & Hornet, 2015). Operatör och 

operationssjuksköterska upplever dock ofta att temperaturen är för varm att arbeta i, många 

operationssalar har därför en temperatur under 23 °C (Hart et al., 2011; Paulikas, 2008). På en 

operationsavdelning på ett sjukhus i Mellansverige fördes en diskussion huruvida det var 

patientsäkert att sänka temperaturen i operationssalen från 21°C till 20°C. Detta ligger till 

grund för att föreliggande studie genomförts. 

 

Miljö 
Inom vårdvetenskapen är begrepp som miljö, människa och hälsa viktiga aspekter (Fawcett & 

DeSanto-Madeya, 2012). Begreppet miljö ses i vårdvetenskaplig litteratur som ett centralt 

begrepp och har inverkan på patientens hälsa och välbefinnande. Människan i sin miljö ses ur 

ett alltmer holistiskt perspektiv. Det är påfrestande för patienten att vistas i en främmande och 

annorlunda miljö. Alla sinnen spelar in där atmosfären påverkar emotionella känslor, hörsel 

och känsel. Miljön är allt som finns omkring oss där dimensioner gör att begreppet miljö får 

en större innebörd. Dessa dimensioner som finns omkring patienten är till exempel 

förhållande, medelpunkt och omgivning (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Förhållande  

Interaktionen mellan patienten och sjukvårdspersonalen som befinner sig i operationssalen är 

betydande för förhållandet, det är ett ständigt samspel och människan har en förmåga att ändra 

sinnesstämning utifrån miljön den vistas i. Det som är avgörande för om patienten upplever 

miljön som vårdande eller icke vårdande är just patientens förhållande till 

sjukvårdspersonalen, men även teknik, atmosfär med mera. Jargongen mellan 

sjukvårdspersonalen har också en inverkan på hur patienten upplever vårdmiljön. Förhållandet 
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mellan vårdpersonalen och patienten påverkas av hänsyn, beröring, situationen och 

uppträdande (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). 

 

Medelpunkt 

Patienten är alltid den centrala medelpunkten i miljön. För att kunna arbeta på ett sätt som inte 

påverkar patientens hälsa negativt måste sjukvårdspersonalen arbeta så att miljön är gynnsam 

för patientens välbefinnande. Det är ett samspel och en förutsättning för att människan ska ses 

och behandlas som medelpunkten i miljön. I en främmande miljö kan patienten uppleva det 

som att bli fråntagen förmågan till att fatta egna beslut och ta eget ansvar (Wiklund, Gustin & 

Bergbom, 2012).  

 

Omgivning 

Omgivningen är det som finns runt människan och i det här fallet kontexten och det 

sammanhang som patienten befinner sig i. Omgivningen kan styra miljön och det kan vara 

faktorer som nejd, närhet och omvärldI vårdvetenskaplig litteratur beskrivs att miljön kring 

patienten är föränderlig och kan vara både hälsofrämjande och sjukdomsframkallande. En 

högteknologisk miljö kan upplevas som ogästvänlig vilket gör det svårt att skapa en trygg 

miljö där patienten känner sig bekväm (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). I föreliggande 

studie betraktar författarna att omgivningen är den fysiska miljön, det vill säga 

operationssalen, där temperaturen spelar en betydande roll. 

 

Riskfaktorer för och risker med hypotermi 
Kombinationen av anestesi och exponering i operationssalens kyliga miljö leder ofta till 

hypotermi hos patienten (Kurz, 2008; Reynolds, Beckmann & Kurz, 2008; Panagiotis, 

Poulopoulou, Papahatzi & Panagiotis, 2005). Förutom temperaturen i operationssalen, som 

enligt Hart med flera (2011) är den enskilt mest kritiska riskfaktor som påverkar patientens 

värmeförlust, påverkas patientens perioperativa kroppstemperatur som tidigare nämnts även 

av anestesin, ouppvärmda intravenösa vätskor. Huddesinfektion av operationsområdet samt 

värme som försvinner via det kirurgiska snittet orsakar också värmeförlust (Paulikas, 2008). 

Enligt flera källor bör kroppstemperaturen mätas regelbundet under operationen (Sessler, 

2008; Lynch, Dixon & Leary 2010; Torossian et al., 2015). Risken att drabbas av perioperativ 

hypotermi ökar med åldern, vid nedsatt nutritionsstatus och lågt BMI. Bakomliggande 

sjukdomar som diabetes mellitus och hypothyreos kan också öka risken (Torossian et al, 
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2015). Risken ökar vid långa eller förlängda operationer samt om patienten preoperativt är 

hypoterm (ibid.).  

 

Hypotermi i sin tur ökar risken för postoperativa sårinfektioner, trycksår, incidensen av 

myokardiella komplikationer samt ökar den perioperativa blodförlusten därmed också 

transfusionsbehovet (Kurz, 2008; Torossian et al., 2015; Reynolds et al., 2008). Under den 

första timmen i operationssalen sjunker patienten i genomsnitt 1-1,5 °C i kroppstemperatur. 

De konsekvenser hypotermi medför kan vara mycket allvarliga, men hypotemi kan ibland 

användas som behandling, det kan till exempel sänka det intrakraniella trycket. Därför är det 

viktigt att fördelar och nackdelar vägs mot varandra (Kurz, 2008).  

 

Intraoperativ hypotermi kan leda till fördröjd återhämtning hos patienten. Många patienter 

beskriver att det värsta med sin sjukhusvistelse direkt efter operationen var att känna sig 

nedkyld och frusen, det var till och med värre än den postoperativa smärtan (Kurz, 2008; 

Torossian et al., 2015, Paulikas, 2008). Postoperativt har hypotermi även visat sig orsaka 

hypertoni och takykardi eller andra arytmier framför allt hos äldre patienter, med mera. 

Hypotermi kan även vara en bidragande orsak till shivering, det vill säga postoperativ frossa, 

vilket i sin tur kan orsaka ökad sårsmärta och att operationssåret sträcks och tänjs ut. 

Shivering innebär mycket lidande för patienten, och kroppens syreförbrukning kan öka med 

upp till 100 % (Kurz, 2008).  

 

Det är känt att hypotermi orsakar koagulationsrubbningar, patienten blir mer lättblödande. En 

studie visade att vid en höftartroplastik ökade den perioperativa blödningen med mellan 200-

300 ml vid hypotermi (Kurz, 2008). Liknande resultat visade en annan studie av Reynolds 

med flera (2008), där patienter som skulle opereras planerat med höftartroplastik blödde 500 

ml mer än normoterma patienter. Behovet av blodtransfusioner ökar (Torossian et al., 2015). 

Koagulationsrubbningar är associerat till både planerad och oavsiktlig perioperativ hypotermi. 

Blodplättarnas koagulationsförmåga rubbas, fibrynolysaktiviteten påverkas och enzymernas 

funktion påverkas. Hypotermin gör att kroppens koncentration av trombin minskar och istället 

frisätts en antiokoagulant med en heparinliknande effekt, på såvis blir patienten mer 

lättblödande (Reynolds et al., 2008).  

 

Postoperativ sårinfektion som är en vanlig och allvarlig komplikation efter anestesi och 

kirurgi kan orsakas av hypotermi. Detta för att hypotermi orsakar vasokonstriktion vilket 
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resulterar i minskat flöde av näringsämnen och minskad syretillförsel till den subkutana 

vävnaden. Hypotermi försvagar också kroppens immunförsvar, alla dessa faktorer är 

bidragande orsaker till att den postoperativa sårläkningen försämras (Lynch et al., 2010; Kurz, 

2008). Postoperativa sårinfektioner resulterar i förlängd sjukhusvistelse och ökat lidande hos 

patienten, samt ökade kostnader för sjukvården (Torossian et al., 2015).  

 

Prevention och åtgärder 
Kroppstemperaturen bör kontrolleras hos alla patienter som genomgår operativa ingrepp, 

patienterna bör erhålla adekvata hjälpmedel för att bibehålla normotermi. Vetskapen om de 

komplikationer hypotermi medför har skapat metoder för att förebygga detta problem. 

Exempel på åtgärder för att förhindra hypotermi är till exempel att isolera patientens kropp 

från omgivningen med hjälp av draperingsmaterial, att uppvärmda vätskor administreras till 

patienten, samt värmetäcke eller värmemadrass (Horosz & Malec-Milewska, 2014; Kim, Lee, 

Yang, Song, Koh & Park, 2009). Endast genom att tillföra patienten ett lager med 

draperingmaterial eller ett täcke minskar patientens värmeförlust med 30% (Kurz, 2008; 

Poveda & Galvão, 2011). 

 

Det finns olika metoder för att mäta patientens kroppstemperatur. Den kan till exempel mätas 

via artärnål, esofagus, nasofarynx, urinblåsan, öron, hud, axill och i munhålan. Att mäta 

kroppstemperaturen via artärnål anses vara en mycket tillförlitlig metod. Via urinkateter kan 

kroppstemperaturen mätas, om urinproduktionen är låg kan det dock ge felaktiga värden. När 

örontemperaturmätare används är det viktigt att den har kontakt med trumhinnan för att få ett 

pålitligt resultat. Det är som nämnts även möjligt att välja en metod där man mäter 

kroppstemperaturen via huden, som också är ett säkert sätt (Kurz, 2008). 

 

Operationssjuksköterskan skall samarbeta med operatör och anestesipersonal gällande 

temperaturen i operationssalen, uppvärmda intravenösa vätskor samt värmetäcke. Det är även 

viktigt att ha i åtanke vad patienten har för grundsjukdomar och hur dessa påverkar patientens 

cirkulation, respiration och metabolism (Lynch, Dixon & Leary 2010). Genom att använda en 

aktiv metod så som värmetäcke och/eller värmemadrass kan man på ett effektivt sätt bibehålla 

normotermi. Värmetäcken som är luftdrivna är en vanlig metod för att värma patienten under 

operationen och fungerar oftast bra för att patienten ska bibehålla normotermi under hela 

operationen, även om den pågår under lång tid. Det kan också användas för att hålla patienten 

varm efter operationen. Värmetäcken som styrs med elektricitet är en likvärdig metod 
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(Poveda & Galvão, 2011; Torossian, 2008; Negishi, Hasegawa, Mukai, Nakagawa, Ozaki & 

Sessler, 2003). Genom att administrera uppvärmda intravenösa vätskor minskar risken för 

värmeförlust hos patienten, enligt Kruz (2008) är det viktigt att ha i åtanke att om man vill 

höja patientens kroppstemperatur med hjälp av uppvärmda intravenösa vätskor krävs stora 

mängder vätska. 

 

En effektiv metod för att undvika intraoperativ hypotermi är att värma patienten i 30-60 

minuter med hjälp av värmetäcke innan operationen påbörjas, det minskar även risken för att 

patienten tappar kroppstemperatur vid induktion av anestesi (Kruz, 2008;Torossian et al., 

2015; Deren, Machan, DiGiovanni, Ehrlich, & Gillerman, 2011). Patientens egen förmåga att 

upprätthålla normotermi slutar att fungera kort efter induktion av anestesi då värme från 

kroppens inre skiftas till perifier cirkulation och eftersom patienten oftast vistas i en kall 

operationsmiljö leder detta till ökad värmeförlust (Deren et al., 2011). Enligt Torossian med 

flera (2015) återfår patienten sin egna funktion avseende reglering av kroppstemperatur 

relativt snabbt efter avslutad anestesi. Det är viktigt att patienternas kroppstemperatur 

övervakas även på den postoperativa avdelningen. Om patienten är hypoterm postoperativt 

skall aktiva metoder för att värma patienten användas tills det att normotermi är uppnådd. 

 

Patientsäkerhet 
Användandet av World Health Organizations (WHO) checklista för säker kirurgi (2009) har 

visat sig vara förknippat med ökad patientsäkerhet, minskad dödlighet och färre postoperativa 

komplikationer (Bashford m.fl., 2014). Operation är för många patienter den enda 

behandlingsmöjligheten och har som syfte att bota eller lindra, men om miljön i 

operationssalen är osäker kan det innebära mer skada än nytta för patienten att vistas där 

(WHO, 2015). Det är därför viktigt att följa de riktlinjer och föreskrifter som finns att tillämpa 

som hjälp i den operativa miljön för att skapa en patientsäker vård (Socialstyrelsen, i.d.). I 

WHOs checklista för säker kirurgi (2009) finns beskrivet att i förberedelsefasen ta ställning 

till om patienten riskerar utsättas för hypotermi och vilka åtgärder som skall vidtas för att 

förhindra detta. Kroppens temperatur definieras på olika sätt. Hypotermi definieras som 

kroppstemperatur under 36 °C (Poveda & Galvão, 2011; Torossian et al., 2015) .  
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Operationssjuksköterskans roll 
Operationssjuksköterskan skall identifiera risker för hypotermi och vidta adekvata åtgärder 

för att patienterna skall behålla normotermi (Lynch et al., 2010). För operatör och 

operationssjuksköterska kan arbetsmiljön inne i operationssalen upplevas som varm. De är 

speciellt utsatta för denna värme eftersom de arbetar under operationslampor och har steril 

operationsklädsel och skyddsutrustning i form av munskydd, visir och i vissa fall 

röntgenförkläden. För att operatörerna och operationssjuksköterskan ska kunna arbeta och 

behålla sin koncentrationsförmåga under en operation är det önskvärt att temperaturen i 

operationssalen inte är för hög. Samtidigt kan en operationssal med lägre temperatur innebära 

risk för hypotermi och nedsatt välbefinnande för patienten, samt att övrig personal inne i 

operationssalen upplever att arbetsmiljön blir för kall (Hart et al., 2011; Casha, Manché, 

Camilleri, Gauci, Grima & Borg, 2014, Paulikas, 2008). Det är både operations- och 

anestesisjuksköterskans ansvar att tillämpa åtgärder för att minska risken för hypotermi hos 

patienten, och behandla de komplikationer som det medför (Poveda & Galvão, 2011). 
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Problemformulering 
Patienter som opereras ska alltid vistas i en säker miljö utan risk för nedkylning som i sin tur 

kan orsaka vårdrelaterade komplikationer. Det är känt att hypotermi innebär risker för 

patienten som orsakas av olika faktorer, bland annat temperaturen i operationssalen. Patienten 

är medelpunkten i operationssalens miljö och utgör den viktigaste komponenten, därför skall 

inte operationssalens temperatur innebära en risk. Enligt den vetenskapliga litteraturen 

påverkas patienternas kroppstemperatur av temperaturen i operationssalen. Det är viktigt att 

veta om temperaturen i operationssalen kan sänkas utan att det innebär en risk för patienten. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur temperaturen i operationssalen påverkar patientens 

kroppstemperatur under den perioperativa processen samt om patienten har uppnått 

normotermi två timmar postoperativt. Detta för att säkerställa att inte miljön, i detta fall 

temperaturen i operationssalen, äventyrar patientens säkerhet. 

 

 

Frågeställningar 
1. Sjunker patienternas kroppstemperatur under operationen beroende på om 

temperaturen i operationssalen är 21 °C eller 20 °C? 

 

2. Finns det någon skillnad mellan om patienten uppnått normotermi (≥ 36 °C) två 

timmar postoperativt beroende på om temperaturen i operationssalen är 21 °C eller 20 

°C? 

 

 

 

 

  



8 
 

METOD 

 

Design 
Kvantitiv prospektiv longitudinell kohortstudie i vilken en definierad grupp människor följs 

över tid (Polit & Beck, 2010). Denna studieform används då man vill följa en grupp och se 

om det sker någon förändring över tid avseende en eller flera variabler. Det kan även finnas 

en jämförelsekohort. Designen innebär att data samlas in framåt i tiden och samma sak mäts 

flera gånger på samma individ. Det är möjligt att över tid kunna se skillnader mellan grupper 

(Henricson, 2012) . 

 

Urval 
Ett konsekutivt urval där samtliga patienter som skulle genomgå en höft- eller knäartroplastik 

på en operationsavdelning i mellansverige inkluderades i studien under en bestämd tidsperiod 

för att fånga upp så många operationstillfällen som möjligt. Sammanlagt deltog 69 patienter i 

studien. Datainsamlingen i 21°C pågick i 5veckor och i 20°C pågick den i 6 veckor och 3 

dagar. Tre operationssalar tillhörande ortopedsektionen på en operationsavdelning i 

Mellansverige involverades i studien.  

 

Externt bortfall 
Under den första delen av datainsamlingsperioden då operationssalarnas temperatur var 21 °C 

utfördes 55 höft- och knäartroplastikoperationer som uppfyllde inklusionskriterierna. Med ett 

bortfall på 17 operationstillfällen inkluderades 38 operationer i studien under första 

datainsamlingsperioden. Under andra datainsamlingsperioden var det 10 operationstillfällen 

där patientens kroppstemperatur registrerades i 21°C trots att den skulle vara 20 °C, de 

räknades därför med i första datainsamlingsgruppen. Totalt utfördes 66 stycken höft- och 

knäartroplastikoperationer som uppfyllde inklusionskriterierna under andra 

datainsamlingsperioden. Med ett bortfall på 35 operationstillfällen, varav 10 av bortfallen 

räknades in i första datainsamlingsperioden var det 21 operationstillfällen som inkluderades i 

studiens andra datainsamlingsperiod då operationerna genomfördes i 20 °C. Bortfallet 

berodde på att personalen glömde att inkludera patienterna i studien. 
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Rutiner 
På operationsavdelningen erhöll patienterna värmetäcke och värmemadrass som var inställda 

på 39 °C, samt vadderade stövlar, detta enligt föreskrivna rutiner för höft- och knäartroplastik 

på berörd operationsavdelning . De patienter som fick intravenösa vätskor inne i 

operationssalen erhöll dem från ett värmeskåp som var inställt på 41°C.  

 

Intervention 
Under den fösta delen av datainsamlingsmetoden registrerades patienternas kroppstemperatur 

i den förinställda temperaturen på operationssalarna som var 21 °C. Därefter sänktes 

temperaturen på operationssalarna till 20 °C.  

 

Datainsamlingsmetod 
Kroppstemperaturen registrerades på de inkluderade patienterna vid ankomst till 

operationssalen, vid insicion, intraoperativt med 30 minuters intervaller, vid ankomst till 

uppvakningsavdelningen och slutligen två timmar efter ankomst till uppvakningsavdelningen.  

Observationsmetoden utgår ifrån ett observationsformulär som är utvecklat av företaget 3M 

utifrån National Institute for Health Care and Excellence guidelines för att observera 

kroppstemperatur pre- intra och postoperativt, det är inte testat i praktiken (se Bilaga 1; M. 

Hiller, product executive 3M, 4 maj 2015). Observationsformuläret har modifierats med 

tillåtelse av en kontaktperson på 3M för föreliggande studie (se Bilaga 2). I likhet med 3Ms 

observationsformulär registrerades anestesityp; spinal, generell eller kombinerad (både spinal 

och generell). Modifieringarna som gjorts från 3Ms observationsformulär var följande; typ av 

operation registrerades med alternativen höft- eller knäplastik, patientens specifika ålder 

registrerades, metod som under operationen använts för undvika hypotermi hos patienten 

registrerades, det vill säga värmetäcke, värmemadrass, uppvärmda intravenösa vätskor eller 

eventuella övriga metoder. Operationens längd i minuter specificerades. De variabler som 

lades till i 3Ms observationsformulär var temperaturen i operationssalen, patientens kön, att 

SpotOn användes som temperaturmätare och slutligen om patienten gav samtycke att 

registrerade variabler fick användas i föreliggande studie. Variablerna registrerades för att ge 

en deskriptiv bild av den undersökta gruppen samt för att säkerställa att patienterna erhöll 

likvärdig behandling.  
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Kroppstemperaturen kontrollerades med hjälp av ett temperaturövervakningssystem som heter 

SpotOn som är utvecklat av 3M (SpotOn System Brochure, 2013). Temperaturövervakningen 

fungerade som så att en elektrod fästes i patientens panna och patientens kroppstemperatur 

lästes av på en monitor. Temperaturövervakningssystemet som användes i föreliggande studie 

kalibreras var tolfte månad med hjälp av en kalibreringssticka (SpotOn Temperature 

Monitoring System Model 370, 2013). Temperaturövervakningssystemet som används i 

föreliggande studie har tidigare jämförts med andra metoder att mäta patienters 

kroppstemperatur där resultatet har visat att temperaturmätning med hjälp av 3M Spoton är en 

tillämplig metod för att mäta patienters kroppstemperatur i den perioperativa processen 

(Eshragi et al., 2014; Iden et al., 2015). 

 

Tillvägagångssätt 
Tillstånd att utföra studien söktes hos verksamhetschefen på berörd operationsavdelning. 

Personalen på operationsavdelningen informerades av avdelningschefen samt en av 

författarna innan datainsamlingens påbörjades (se bilaga 3). Observationsformulären 

placerades väl synligt inne på operationssalarna i samråd med anestesisjuksköterskorna. 

Anestesisjuksköterskorna använde observationsformulären och registrerade patientens 

kroppstemperatur och övriga variabler. Postoperativt tog intensivvårdssjuksköterskor, 

sjuksköterskor samt undersköterskor på uppvakningsavdelningen över och avslutade 

datainsamlingen. Patienterna tillfrågades inne i operationssalen om samtycke till att 

registrerade variabler fick sparas och användas i föreliggande studie, vilket registrerades i 

observationsformuläret. Under datainsamlingsperioden skickades påminnelser till 

personalgruppen regelbundet via e-post. Observationsformulären kodades innan analys. En av 

författarna fanns tillgänglig på avdelningen. Detta gjorde det möjligt för personalen att ställa 

eventuella frågor samt att personalen ständigt kunde påminnas om studien. På 

operationsavdelningen fanns det en person som fungerade som “kontaktperson” under 

datainsamlingsperioden. 

 

  



11 
 

Etiska överväganden 

Studien betraktades som ett kvalitetsarbete och följaktligen var det inte nödvändigt för en 

etisk kommitté att granska och godkänna studien. All insamlad data hanterades konfidentiellt 

(World Medical Association, 2009) och studien godkändes av ansvarig verksamhetschef 

(Codex, 2012).  Studien utsatte inte patienten för någonting annat än den standardvård som 

bedrivs på operationsavdelningen där studien har genomförts vilken även har beslutats och 

godkänts av medicinskt ansvarig läkare. Patienten tillfrågades muntligt om registrerade 

variabler fick sparas och användas i föreliggande studie i enlighet World Medical Association 

(2009). 

Det kan diskuteras om interventionen utsatte patienterna för en viss risk för hypotermi genom 

att sänka temperaturen på operationssalarna, dock håller sig temperaturen inom tillåtna 

referensramar, mellan 18 °C och 25 °C (Dåvøy, 2012). Anestesipersonalen hade rätt att när 

som helst under datainsamlingen höja temperaturen i operationssalen om de märkte att 

temperaturen äventyrade patientsäkerheten.  

För att inte utsätta patienterna för lidande genom icke nödvändiga ingrepp som att sätta  

urinkateter eller trakealtub med en elektrod för registrering av kroppstemperatur, användes i 

föreliggande studie SpotOns temperaturövervakningssystem, där en elektrod fästes i pannan 

vilket författarna ansåg vara ett mindre invasivt ingrepp (SpotOn System Brochure, 2013).  

 

 

Bearbetning och analys  
För att analysera det insamlade materialet använde författarna IBM Statistical Package for the 

Social Science 22.0 (SPSS) som analyshjälpmedel. Data som registrerades i deskriptivt syfte 

var patienternas ålder, kön, om de genomgått höft- eller knäartoplatik och vilken typ av 

anestesi som användes; generell-, spinal- eller kombinerad. För att undersöka hur grupperna 

fördelar sig i de olika variablerna gjordes chitvå-test för de kategoriska variablerna som kön, 

vilket ingrepp som utförts, anestesityp och typ av uppvärmning under operationen. Ålder och 

antal uppmätta kroppstemperaturregistreringar under operationen analyserades med 

oberoende t-test.  

 

För att undersöka om det fanns något samband mellan hur mycket patienten sjönk i 

kroppstemperatur under operationen beroende på om temperaturen i operationssalen var 21 

°C eller 20 °C har ett oberoende t-test genomförts. Ett oberoende t-test genomfördes för att se 
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om det fanns någon skillnad på patienternas kroppstemperatur beroende på vilken temperatur 

de opererades i, gruppernas medelvärden jämfördes med varandra.  

 

Vidare undersöktes om det fanns något samband mellan om patienten uppnått normotermi (≥ 

36 °C) två timmar postoperativt beroende på om temperaturen i operationssalen var 21 °C 

eller 20 °C. För kategorisk data användes chitvå-test. Författarna till föreliggande studie valde 

en signifikansnivå på ett p-värde under 0,05 för eventuella samband eller skillnader i samtliga 

analyser. 
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RESULTAT 

 

 

Deskriptiv statistik 
Patienterna som deltog i föreliggande studie ingick i två olika grupper. För att se om de var 

likvärdiga varandra testades grupperna mot varandra avseende olika variabler (se Tabell 1). I 

tabell 1 framkommer att det inte fanns några statistiskt signifikanta skillnader mellan 

grupperna avseende de patientrelaterade faktorerna ålder (p-värde=0,39), kön (p-värde = 1,0), 

typ av operation (p-värde = 0,28), eller typ av anestesi (p-värde = 0,81). Detsamma gällde 

patienternas pre-, intra- och postoperativa kroppstemperaturer, där det inte heller fanns någon 

statistiskt signifikant skillnad. Detta resulterade i att grupperna kunde analyseras mot 

varandra, trots att grupperna var olika stora. Registrerad data var normalfördelad.  

Författarna har valt att endast beskriva data fram till 90 minuter in i operationen, därefter blev 

det för lite insamlat data då operationstiderna varierade från patient till patient. Den sista 

uppmätta kroppstemperaturen är dock analyserad vid alla operationstillfällen. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan patienter som opererats i en operationssal som är 20 °C, jämfört 

med patienter som opererats i en operationssal som är 21 °C, n=69. Kategoriska variabler 

analyserades med chitvå-test (*) och numeriska variabler analyserades med oberoende t-test 

(**). 

Variabel  20 °C 

(n=21) 

21 °C 

(n=48) 

P-värde T-värde DF 

Patientrelaterade 

faktorer 

     

Ålder 

(Standardavvikelse) 

**  

66,8(10,3) 

(n=19) 

69,3(10,7) 

 

0,39 -0,87 65 

Kön, Man/Kvinna 

(antal) * 

8/13 19/29 1,0 - 1 

Typ av operation, 

Höft/Knä (antal) 

* 

12/9 

 

34/14 0,28 - 1 
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Typ av anestesi, 

Spinal/Generell/Kombi

nerad * 

11/9/1 29/17/2 0,81 - 2 

Värmetäcke, Ja/nej * 17/4 36/12 0,76 - 1 

Värmemadrass, Ja/Nej 

* 

20/1 47/1 0,52 - 1 

Stövel, Ja/Nej* 3/18 4/44 0,67 - 1 

Uppvärmda intravenösa 

vätskor, Ja/Nej* 

15/6 38/10 0,54 - 1 

Intraoperativt      

Kroppstemperatur vid 

ankomst till 

operationssal 

(Standardavvikelse)** 

36,3°C (0,4) 

 

36,2°C (0,5) 

(n=45) 

0,58 0,56 64 

Kroppstemperatur vid 

hudinsicion 

(Standardavvikelse)** 

36,1°C (0,4) 

 

36 °C (0,5) 

 

0,76 0,31 67 

Kroppstemperatur efter 

30 min 

(Standardavvikelse)** 

36,1°C (0,4) 

 

36°C (0,5) 

 

0,59 0,54 67 

Kroppstemperatur efter 

60 min 

(Standardavvikelse)** 

36,1°C (0,4) 

(n=19) 

36,1°C (0,5) 

(n=46) 

0,83 -0,22 63 

Kroppstemperatur efter 

90 min 

(Standardavvikelse)** 

36,1°C (0,6) 

(n=7) 

36,2°C (0,5) 

(n=26) 

0,74 -0,34 31 
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Sista uppmäta 

kroppstemperaturen 

innan patienten lämnar 

operationssalen 

(Standardavvikelse)** 

36,1°C (0,4) 

 

36,2°C (0,5) 

 

0,52 -0,65 67 

Kroppstemperatur vid 

ankomst till 

UVA/Postop 

(Standardavvikelse)** 

35,8°C (0,6) 

(n=20) 

35,9°C (0,6) 

(n=47) 

0,79 -0,28 65 

Kroppstemperatur efter 

2 h på UVA/Postop 

(Standardavvikelse)** 

36,2°C (0,5) 

(N=20) 

36,2°C (05) 

(n=47) 

0,86 -0,18 65 

 

 

Internt bortfall 
I patientgruppen som opererades 21 °C var det tre fall där kroppstemperaturen inte mättes vid 

ankomst till operationssalen. På uppvakningsavdelningen var det en patient ur vardera grupp 

vars kroppstemperatur inte registrerades.  

 

 

Patientens kroppstemperatur under operationen 

I tabell 2 framkommer det att det inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan hur 

mycket patienterna sjönk i kroppstemperatur under operationen från det att patienten anlände, 

till att patienten lämnade operationssalen beroende på om de opererades i 20°C eller 21°C (p-

värde= 0,24). 
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Tabell 2. Patienternas varians (medelvärde) i kroppstemperatur från ankomst till 

operationssalen till det att patienten lämnade operationssalen beroende på om 

salstemperaturen var 20 °C eller 21 °C, n=69. Oberoende t-test användes som analysmetod. 

 20 °C 

(n=21) 
21 °C 

(n=45) 
P-Värde T-värde Df 

Intraoperativ skillnad i 

kroppstemperatur 
-0,17 °C -0,03 °C 0,24 -1,18 64 

 

 

Normotermi (≥ 36 °C) två timmar postoperativt 

Det visade sig att temperaturen i operationssalen inte påverkade huruvida patienterna uppnått 

normotemi (≥ 36 °C) två timmar postoperativt (p-värde=0,53).  

Tabell 3. Redovisning av hur många patienter som uppnått normotermi (≥ 36 °C) två timmar 

efter ankomst till uppvakningsavdelningen beroende på om temperaturen i operationssalen var 

20 °C eller 21 °C. Chitvå-test användes som analysmetod. 

 20 °C 

( n=20) 
21 °C 

(n=47) 
P-Värde Df 

Antal patienter som 

uppnått normotermi efter 

två timmar på 

uppvakningsavdelningen 

(%) 

17 st (85%) 36 (76,6%) 0,53 1 
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Figur 1. Medelvärdet av de olika gruppernas intraoperativa kroppstemperatur 

Patienterna som opererades sjönk i kroppstemperatur från det att de anlände till 

operationssalen till hudincision, därefter steg patienternas kroppstemperatur succesivt under 

operationen. Detta tills patienterna skulle lämna operationssalen och transporteras till 

uppvakningsavdelningen, då de sjönk på nytt i kroppstemperatur. Efter två timmar på 

uppvakningsavdelningen hade de stigit i kroppstemperatur igen. 

  

35,7
35,8
35,9

36
36,1
36,2
36,3
36,4

Medelvärde av patienternas intraoperativa 
kroppstemperatur

20 °C 21 °C
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DISKUSSION 

   

Resultatet i föreliggande studie visar att temperaturen i operationssalen inte påverkar 

patientens kroppstemperatur. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i hur mycket 

patienten sjönk i kroppstemperatur under operationen beroende på om operationssalens 

temperatur var 21°C eller 20°C, inte heller avseende huruvida patienten uppnått normotemi (≥ 

36 °C) två timmar postoperativt. Dock förekom hypotermi under den perioperativa processen, 

framför allt under förberedelsefasen samt efter avslutad operation på väg till 

uppvakningsavdelningen.  

 

Resultatdiskussion 
Den vetenskapliga litteraturen visar att en bidragande faktor till hypotermi hos patienten är 

den perioperativa processen (Kurz, 2008; Reynolds, Beckmann & Kurz, 2008). Enligt Hart 

med flera (2011) är temperaturen i operationssalen den enskilt mest kritiska riskfaktorn för 

patienternas värmeförlust. Det kan diskuteras om det var problematiskt att undersöka just hur 

temperaturen i operationssalen påverkade patientens kroppstemperatur när många andra 

åtgärder vidtogs för att motverka att patienten skulle drabbas av hypotermi. Under 

operationerna värmdes patienterna med värmetäcke, värmemadrass och vadderade stövlar. 

Patienter i behov av intravenös vätska i operationsavdelningen fick den uppvärmd då den 

förvarades i värmeskåp. Om anestesisjuksköterkorna som ansvarade för datainsamlingen 

under det kirurgiska ingreppet bedömde att patienterna for illa hade de möjlighet att avbryta 

och höja temperaturen i operationssalen.  

 

Skulle temperaturskillnaden i operationssalen vara mer än - 1°C skulle kanske resultatet i 

föreliggande studie sett annorlunda ut, dock var det inte relevant med tanke på studiens syfte 

som var att undersöka hur temperaturen i operationssalen påverkade patientens 

kroppstemperatur under den perioperativa processen samt om patienten uppnådde normotermi 

två timmar postoperativt. Detta för att säkerställa att inte miljön, i detta fall temperaturen i 

operationssalen, äventyrade patientens säkerhet. Miljön som i den vårdvetenskapliga 

litteraturen är ett centralt begrepp har inverkan på patientens hälsa och välbefinnande 

(Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). Enligt Hart med flera (2011) påverkas patientens 

välbefinnade av om denne känner sig frusen.  
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Resultatet i föreliggande studie visar att hypotermi förekommer, det är operationsteamets 

ansvar att tillsammans arbeta på ett sätt som inte äventyrar patientsäkerheten och motverkar 

att patienten drabbas hypotermi som enligt litteraturen ökar risken för ett flertal allvarliga 

komplikationer som koagulationsrubbningar, postoperativa sårinfektioner och shivering med 

mera (Lynch et al., 2010; Kurz, 2008; Torossian et al., 2015; Reynolds et al., 2008). Det står 

tydligt skrivet i WHOs checklista för säker kirurgi (2009) att ställningstagande ska tas inför 

hypotermi hos patienten i förberedelsefasen för varje operation, och om det finns risk att 

åtgärder planeras vidtas.  

 

Patienterna som opererades sjönk som mest i kroppstemperatur från det att de anlände till 

operationssalen till hudincision, därefter steg patienternas kroppstemperatur succesivt under 

operationen. Detta tills patienterna skulle lämna operationssalen och transporteras till 

uppvakningsavdelningen, då de sjönk på nytt i kroppstemperatur. Efter två timmar på 

uppvakningsavdelningen hade de stigit i kroppstemperatur igen. Mellan ankomst till 

operationssalen till hudincision genomförs de förberedelser som är nödvändiga inför 

operationens start. Patienten kläs av, operationsområdet desinfekteras och patienten kläs med 

steril drapering. Patienten exponeras till stor grad i den operativa miljön. När patienten lämnar 

operationssalen är draperingen borttagen och patienten transporteras till 

uppvakingsavdelningen i sin säng som stått utanför operationssalen. Sängen är alltså nedkyld 

av den omgivande miljön. I vetenskaplig litteratur finns studier som visar att under den första 

timmen i operationssalen sjunker patienten i genomsnitt 1-1,5 °C i kroppstemperatur (Kurz, 

2008). Detta i enlighet med föreliggande studie. Enligt Paulikas (2008) påverkas även 

patientens värmeförlust vid transport från operationssalen till uppvakningsavdelningen. 

 

Författarna räknar med att resultatet skall bidra till ökad medvetenhet hos operationsteamet, 

även om det inte i det här fallet visade sig spela någon roll i förhållande till patientens 

kroppstemperatur beroende på om temperaturen i operationssalen var 21°C eller 20°C, att 

operationsteamet vet att det går att justera temperaturen från fall till fall eller om den 

organisatoriska förändringen går i lås, att den faktiskt inte äventyrar patientsäkerheten. 

Författarna planerar att vid ett tillfälle redovisa resultatet för deltagande operationsavdelning.  

Miljön, i detta fall temperaturen i operationssalen, visade sig inte ha någon signifikant 

betydelse för huruvida patienterna blev hypoterma i den perioperativa processen. Författarna 

anser att det skulle vara nödvändigt att vidare undersöka hur spolvätskor påverkar patientens 
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kroppstemperatur. Det skulle även vara intressant att se vilken effekt den kalla sängen för 

transport till och från operationssalen har på patientens kroppstemperatur. 

 

Samhälleligt perspektiv och teoretisk referensram 

Alla människor har rätt till jämställd hälso- och sjukvård oavsett social bakgrund, kön, 

utbildning med mera. Operationssjuksköterskan ansvarar för att patienten tar del av bland 

andra rätten till lika värde, rätt till liv och att uppnå bästa möjliga hälsa hos varje individ 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I WHOs checklista för säker kirurgi (2009) skall 

ställningstagande tas inför risk för hypotermi samt förberedelser för lämpliga åtgärder. 

Tillsammans ska operationsteamet värna om patientens hälsa och välbefinnande från ankomst 

till operationssalen tills det att patienten lämnar operationssalen. Enligt Wiklund, Gustin och 

Bergbom (2012) är patienten den centrala medelpunkten i miljön och denne utgör den 

viktigaste komponenten i omgivningen. Miljön på en operationsavdelning är ofta främmande 

för många individer och har en faktisk inverkan på patientens hälsa och välbefinnande. En 

kylig miljö kan påverka patientens välbefinnande (Hart et al., 2011).  

 

Föreliggande resultat visar dock att temperaturen i operationssalen kan sänkas från 21°C till 

20°C utan att påverka patientsäkerheten. Det är viktigt att anestesi- och 

operationssjuksköterskan samt övrig personal i operationsteamet är medvetna om vad miljön 

har för inverkan för patientens upplevelse under den perioperativa processen. Enligt 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot operationssjukvård (2011) är det nödvändigt att operationssjuksköterskan 

bidrar till omvårdnaden av patienten genom bred kunskap inom den perioperativa processen. 

Det är nödvändigt att operationssjuksköterskan har kunskap om ansvars- och kvalitetssystem 

och är medveten om betydelsen av beprövad erfarenhet, och vikten av att arbeta 

evidensbaserat. I operationssalen arbetar sjukvårdspersonal med olika specialistkompetenser 

och det är viktigt att förstå vikten av att arbeta tvärprofessionellt (Riksföreningen för 

operationssjukvård & svensk sjuksköterskeförening, 2011). Patientens välbefinnande och 

känsla av trygghet påverkas av miljön som den befinner sig i. Sjukvårdspersonalen kan 

genom att vara medveten om hur den högteknologiska omgivningen som är främmande för 

patienten påverkar dennes trygghet och sinnesstämning. Sjukvårdspersonalen bör göra allt för 

att alltid skapa en patientsäker miljö (Wiklund, Gustin & Bergbom, 2012). I föreliggande 

studie framkom att operationssalens temperatur inte hade någon signifikant påverkan på 

patientens kroppstemperatur och alltså inte påverkade patientsäkerheten. Enligt Torossian 
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med flera (2015) har patienter som opereras i en operationssal med högre temperatur betydligt 

högre kroppstemperatur intraoperativt. Författarna till föreliggande studie har reflekterat över 

om resultatet hade blivit annorlunda om temperaturskillnaden i operationssalarna varit mer än 

en °C. Om operationssalens miljö innebär att patienten vistas i en låg temperatur kan det 

enligt Hart med flera (2011) påverka patientens välbefinnande och ökar risken för hypotermi. 

 

Metoddiskussion 
Föreliggande studie var en prospektiv longitudinell studie i vilken en definierad grupp 

människor följdes över tid och upprepade mätningar av i detta fall kroppstemperatur gjordes 

på samma grupp. Studien var icke-randominiserad och innehöll en kohortgrupp och en 

jämförelsekohort. Kohort innebär en grupp människor som alla har något gemensamt, i 

föreliggande studie innebär kohort patienter som genomgår höft- eller knäartroplastik. Enligt 

Henricson (2012) är fördelarna med använd design är att en faktabank byggs upp med data 

som kan användas vid senare tillfällen och analyseras på nytt med nya frågeställningar.  

 

Nackdelarna med designen är att det är vanligt med bortfall, men eftersom det i föreliggande 

studie handlade om ett operationstillfälle vid varje mätning, fullföljdes nästan alla påbörjade 

temperaturregistreringar. Det som kännetecknar denna typ av studieform är att data skall 

insamlas i framtiden och att man vid planering av studien alltså inte har något material 

tillgänglig. Vald design gör det möjligt att följa en viss variabel och se om gruppen förändras 

över tid. I föreliggande studie finns även en jämförelsekohort som skiljer sig från 

studiekohorten, i detta fall de som opererats i 20°C (Henricson, 2012). Denna design valdes 

då den gör det möjligt att följa en variabel och se om den ändrar sig över tid. Berörd 

operationsavdelning efterfrågade att föreliggande studie skulle genomföras vilket kan ha 

påverkat att följsamheten blev högre då studiens resultat var av intresse för och skulle påverka 

personalgruppen samt att innehållsvaliditeten ökade. Dock visade det sig att under både första 

men framför allt andra datainsamlingsperioden då interventionen ägde rum var det många 

operationer som genomfördes utan att temperaturregistreringar genomfördes till studien.  

 

I studien följdes sedvanliga rutiner för att undvika hypotermi, såsom värmetäcke, 

värmemadrass, uppvärmda intravenösa vätskor med mera. Den enda skillnaden var den 

kalibrerade temperaturen i operationssalen. Patienterna fick likvärdig behandling oavsett om 

de var inkluderade i kohortgruppen eller i jämförelsekohorten. I en kohortundersökning 

jämförs olika grupper utifrån exponering för olika riskfaktorer, exempelvis miljöfaktorer 
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(Björk, 2012). Enligt Henricson (2012) finns det olika instrument för att mäta till exempel 

strukturerade enkäter och observationer. Validitet och reliabilitet är de viktigaste 

komponenterna när man utvärderar ett mätinstument. Validiteten i föreliggande studie ökar då 

samma mätinstrument har användts genomgående genom hela studien. Det är ett dock viktigt 

att ha i åtanke att instrumentet kanske inte använts på samma sätt vid mättillfällena. Det har 

framkommit från observationsformulären att mätningen på den postoperativa 

uppvakningsavdelningen i vissa fall inte genomförts inom ramen för studiens riktlinjer. 

Därför har författarna i åtanke att andra mätfel som inte är synliga i observationsformulären 

kan förekomma. Detta anses enligt Henricson (2012) vara ett systematiskt mätfel som 

påverkar studiens reliabilitet. Temperaturövervakningsutrustningen var ny och köptes in strax 

innan studien vilket innebär att i det avseendet frångicks sedvanliga rutiner vid mätning av 

patienternas kroppstemperatur. Personalgruppen fick en gemensam utbildning av hur 

temperaturövervakningssystemet fungerade innan studien påbörjades. 

Temperaturövervakningssystemet SpotOn användes, det kalibreras som nämnts var tolfte 

månad. Det har använts i olika studier där de jämförts med andra och visat sig vara en 

tillämplig metod att mäta patienters kroppstemperatur under den perioperativa processen 

(Eshragi et al., 2014; Iden et al., 2015).  

 

Författarna anser att rätt metod användes för att besvara föreliggande studies frågeställningar 

samt för att uppnå studiens syfte, dock hade det varit önskvärt att bortfallet var mindre. Vid 

val av chitvå-test och oberoende t-test som analysmetod konsulterades en statistiker. Att 

observationsformuläret inte är testat i praktiken kan påverka graden av reliabilitet vad gäller 

mätningen och registreringen av patienternas kroppstemperatur och andra patientrelaterade 

variabler. Dock registreras de variabler som är avsett att mäta för att uppfylla studiens syfte, 

därmed påverkades inte validiteten (Polit & Beck, 2010). För att stärka validiteten ytterligare 

hade det varit lämpligt om observationsformuläret testades innan, i synnerhet med tanke på att 

en del variabler ändrades, togs bort och lades till. Under datainsamlingsperioden påpekade 

personalen att det var märkbar skillnad på temperaturen i operationssalarna trots att den 

kalibrerade temperaturen var densamma, detta ser författarna till föreliggande studie som ett 

hot mot validiteten. Resultatet i studien kan vara möjlig att överföra till andra populationer i 

liknande kontext. 

 

Under datainsamlingsperioden var det många olika personer som samlade in data. Till en 

början gick datainsamlingen i beräknad takt men mot slutet gick det långsammare. När 
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patienten lämnade operationssalen och anlände till uppvakningsavdelningen tog andra 

personer över datainsamlingen, där det i vissa fall föll i glömska. Det var många operationer 

som kunde inkluderats i studien men som föll under externt bortfall, materialet kunde ha blivit 

tätare. Detta är faktorer som har försvårat datainsamlingen och som eventuellt har påverkat 

resultatet.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Det är icke försvarbart att neka patienter metoder för att undvika hypotermi i studier som 

denna. Därför har studiens syfte varit att undersöka sambandet mellan operationssalens 

temperatur och hypotermi. Temperaturen på operationssalarna har hela tiden varit inom 

ramarna för vad som är rekommenderat, mellan 18°C och 25°C (Dåvøy, 2012). 

Temperaturövervakningssystemet SpotOn som användes, ansågs av författarna som en 

noninvasiv och skonsam metod att mäta patientens kroppstemperatur med jämfört med till 

exempel en esofagus- eller en urinkateter för att kunna mäta patientens kroppstemperatur. 

Eftersom det inte var nödvändigt att sätta urinkateter eller ge generell anestesi i många av 

fallen var denna elektrod som fästes i pannan en lämplig metod som passade alla deltagare i 

studien. 

 

I ämnet hur temperaturen i operationssalen påverkar patientens kroppstemperatur finns det 

stort utrymme för vidare forskning. De flesta artiklar och studier tar upp ett flertal olika 

faktorer som tillsammans påverkar och bidrar till att patientens perioperativa 

kroppstemperatur sjunker vilket också är av mycket stort intresse. Det skulle dock vara 

intressant med isolerade studier där enskilda faktorer undersöks i samband med patientens 

kroppstemperatur. Dock kan det diskuteras om det är etiskt försvarbart att undanhålla 

behandling mot hypotermi hos patienten eftersom det är förknippat med komplikationer. I 

föreliggande studie har författarna inte undanhållit behandling mot hypotermi hos 

medverkande patienter utan sedvanliga förebyggande metoder mot hypotermi har använts och 

det enda som ändrats är temperaturen i operationssalen. Det resultatet visade var att inte fanns 

något signifikant samband mellan temperaturen i operationssalen och patientens 

kroppstemperatur. 

 

   



24 
 

SLUTSATS 

Resultatet i denna studie visade att temperaturen i operationssalen inte hade någon signifikant 

påverkan på patientens kroppstemperatur avseende hur mycket patienten sjönk under 

operationen eller huruvida patienten uppnått normotermi två timmar postoperativt. Dock 

visade resultatet att hypotermi förekom i den perioperativa processen, framför allt vid två 

seanser; i förberedelsefasen samt efter avslutad operation på väg till uppvakningsavdelningen.  
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BILAGA 1. ORGINALVERSION AV OBSERVATIONSFORMULÄR FÖR 

TEMPERATURREGISTRERIN
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BILAGA 2. OBSERVATIONSFORMULÄR FÖR TEMPERATURREGISTRERING  

Observationsformulär för temperaturregistrering 

21 °C     20°C 

 

Höftplastik      Knäplastik 

 

Man      Typ av anestesi: 

Kvinna     Generell  

Ålder (fyllda år): ……………    Spinal  

     Kombinerad  

 

Metod som använts under operationen för att hålla patienten varm: 

Värmetäcke (39 °C)  

Värmemadrass (39°C) 

Uppvärmda intravenösa vätskor (41°C) 

Ev. övriga metoder: ……………………………………………………………………………………… 

 
 
Operationens längd: …………………………   
Användes SpotOn som temperaturmätare?  Ja  Nej 
Har patienten givit samtycke till att registrerade  
variabler sparas och användas i studien? Ja  Nej  

  

T
a
c
k 
f
ö
r 
h
j
ä
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL PERSONALEN 
 

INFORMATION TILL PERSONALEN PÅ CENTRALOPERATION 

Vi, Johanna Eriksson och Julia Jonsson läser till specialistsjuksköterskor inom 

operationssjukvård på Uppsala universitet. Vi ska inför vår magisteruppsats göra en studie på 

er operationsavdelning för att studera huruvida temperaturen i operationssalen påverkar 

patientens kroppstemperatur under operationen, och hur lång tid det tar för patienten att återfå 

normotermi postoperativt. Detta innebär att kroppstemperaturen ska mätas från ankomst till 

operationsavdelningen till två timmar efter operationen, på uppvakningsavdelningen.  
  
Ett observationsformulär kommer följa med patienten och exempelvis dennes anestesijournal 

från det att patienten kommer till operationsavdelningen till uppvaket där de sedan samlas in i 

förslagsvis en låda. 
  
Temperaturen mäts med hjälp av SpotOns temperaturövervakningssystem som fästs i 

patientens panna och mäter dennes kroppstemperatur. Patienterna som inkluderas i studien är 

ortopediska patienter, höft – och knäplastiker. 
  
Vi ska jämföra två olika grupper, en grupp patienter som opereras i en operationssal där 

temperaturen är 21 °C och en grupp patienter som opereras i en operationssal där 

temperaturen är 20 °C. Vårt mål är att ha 35 patienter i varje grupp, sammanlagt 70 stycken. 

Mätningarna kommer ske på ortopedsektionens tre operationssalar.  
 
För att kunna genomföra denna studie behöver vi Er hjälp. För att kunna samla in tillräckligt 

med data vill vi att anestesisjuksköterskorna på ortopedsektioner registrerar patientens 

temperatur med hjälp av SpotOn temperaturövervakningssystem pre- och intraoperativt. 

Sedan tar personalen på uppvakningsavdelningen vid och registrerar temperaturen två timmar 

postoperativt. Datainsamlingen kommer att pågå i cirka 10 veckor med start vecka 7. Johanna 

kommer att finnas på plats nästan hela datainsamlingsperioden då hon har sin VFU-placering 

på avdelningen utifall eventuella frågor dyker upp. 
 
  
Varma hälsningar, 
 
 
Johanna Eriksson   Julia Jonsson   
Johanna.Eriksson.5695@student.uu.se   Julia.Jonsson.8450@student.u.se 
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BILAGA 4. TILLSTÅNDSANSÖKAN VERKSAMHETSCHEF 

 
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  

Vårdvetenskap  

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR ATT GENOMFÖRA EN STUDIE INOM RAMEN 

FÖR EXAMENSARBETE  

Preliminär titel: Hur operationssalens temperatur påverkar patientens kroppstemperatur 

Studiens design: Kvantitativ observationsstudie        Tidpunkt för datainsamling: V 4-15 
Namn: Johanna Eriksson & Julia Jonsson 

Program / Kurs: Examensarbete med inriktning mot 

operationssjukvård, kurskod 3FV336 

 

Termin: 2 

Gatuadress: Porfyrvägen 5 

Postnummer: 80631 Ort: Gävle  Telefon: 0730561124 

Handledare: Christine Leo Swenne 

Box 564 751 22 UPPSALA 

  Telefon: 018-4716619 

 
 
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed och studien bedöms 

utgöra en del av det kvalitetsutvecklingsarbete som bedrivs inom kliniken och anses 

därför ej behöva granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 
 
▢ 

 
Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas härmed men studien bör 

granskas av Medicinska fakultetens forskningsetikkommitté  

 

 
▢ 

Tillstånd för att genomföra ovanstående studie lämnas ej  ▢ 

Datum: .................................................... Ort:……………………………. 
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